
[!iJj] Medici Data Oy 

Uuden järjestelmän käyttöönotto 
ja liittäminen olemassa oleviin 
järjestelmiin ja niiden pilotti
projektit 

~ Medici Data Oy 

Uuden JlIrjestelmän käyttöönotto JaUlttlImlnen olem.... olevIIn 
järjestelmIIn Ja nIIden plloltlproJektit 

1. Haasteena järjestelmäintegraatio 

~ Medici Data Oy 

Rinnakkaisjärjestelmät 

• PotllastJetojllrjestelmll on nIIn laaja kokonaisuus, 
ettei sen uusiminen ole mahdollista yhdelII 
rysllyksellll 

• Rlnnakkalskllytössll kaksi jllrjestelmU muodostaa 
vllllalkalsestl (tosin pltkllalkalsestl) potJlastJeto
jllrjestelmlln 

• Molemmat jllrjestelmllt tarvitsevat samoja tietoja 
omassa muodossaan => huomattava tiedon yllmUrä 

• Rlnnakkalsjllrjestelmllt vllllttlvllt toisilleen paljon 
tietoa (paljon sanomia, ajantasaisuuden ja eheyden 
vaatJmus) 

[!iJj] Medici Data Oy 

Esityksen sisältö 

1. Haasteena jllrjestelmlllntegraatJo 

2. Kokonaisuuden ja IIIttymlen suunnittelu 
kllyttllllnoton nllkökulmasta 

3. Pllotolntlen tavoitteet ja merllltys 

4. Case 1: OuJaskankaan r1nnakkalskllyttll 

5. Case 2: HYKS • IlIhettelden vastaanotto 

6. Lllttymlen suunnittelussa ja kllyttllönotossa esIIn 
tulevaa Ua tullutta) 

7. Johtoplllltökslll 

~ MeclIcI Data Oy 

Kokonaisjärjestelmä 

• Koostuu ~ eri jllrjestelmlstll ja 
osakokonalsuukslsta 

• Kokonaisuus on muodostunut vllhltellen ja muuttuu 
pikku hiljaa 

• Toisaalta on kysymys useasta samaa asiaa 
holtavasta jllrjestelmllstll, toisaalta erltehtllvlll 
holtavlsta jllrjestelmlstll 

• Rooleja polllastJetojllrjestelmlen kannalta 
-Rlnnakkalsjllrjestelmllt 
-Erllllsjllrjestelmllt 

~ Medici Data Oy 

Rinnakkaisjärjestelmät 

NykYJlrjoslolmll M~BERON 

(LI v P L. LVPL(HICT) 
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~ Medici Data Oy	 ~ Medici Data Oy 

Vaihtoehtoisia rinnakkaiskäyttötapoja 

• Vaihtoehto 1: 
-Järjestelmät vällttllvät toisilleen kaikki pälvltykset 
-Kaikki tiedot yhteisiä 
-Eslm. henkIlötiedot 

• Vaihtoehto 2: 
-Järjestelmät eivät välitä toisilleen päivityksiä 
-On jaettu, ettll tiettyjen yksiköiden tiedot ovat 

vanhassa järjestelmässä ja tiettyjen yksiköiden 
tiedossa uudessa 

-Eslm. varaukset? 

~ Medici Data Oy 

Erillisjärjestelmät 

•	 PotIlastietojärjestelmä vällttllä tietoa erlllls· 
järjestelmllle 

• Erllllsjärjestelmät vällttllvät tietoa potIlastIeto. 
järjestelmälle 

• RoolIjako on selkeämpi => Ratkaisut ovat helpompla, 
mutta eivät välttllmättll yksinkertaisia 

~ MedlcJ Data Oy 

Kokonaisjärjestelmä ja liitännät 

• Erilaisia tIedonvälItystIlanteita on paljon 
-Monenlaisia sanomia 
-Monenlaisia tapahtumia (lIIpalsuja) 
-Sekä päivityksiä ettll kyselyitä 

• Samanlaisten tietojen lähettlljlä ja vastaanottajia voi 
olla useita 

• Vaatimuksia 
-Standardirajapinnat (HL7, HL7-FIN) 
-Integraatloalustat 
-PotIlastietojärjestelmän IIIttymlen moninaisuus 
-Tietojen eheys ja ajantasaisuus 

Vaihtoehtoisia rinnakkaiskäyttötapoja 

• Vaihtoehto 3: 
-Järjestelmät vällttllvät toisilleen tietoja 
- Tietyn yksikön tietojen plIlvltykset tehdään 

toisessa järjestelmässä
 
-Eslm. lähetteet?
 

• Vaihtoehto 4: 
-Uusi järjestelmä hoitaa uusia tehtäviä, vanha 

perustolmlntoja
 
-Eslm. oVl·llhettelden vastaanotto
 

ffi Medici Data Oy 

Erillisjärjestelmät, esimerkki 

M().OBERON 

TUeUl 

T11-utMn ö~ 

Tuatbl,FI 

.	 .r~Mtedilc~·~Oylk· tK k o onalsJärj'Els e ma Ja U OIse 
liittymät 

• On erotettava kOkonalsjärjestelmän sisäiset 
tapahtumat ulkoisista 

• Toiminnallisesti sisäiset ja ulkoiset IIIttymät ovat eri 
asia 

• OVI on tarkoitettu lähinnä ulkoisIIn IIlttymlln ja HL7 
sisäisIIn 
-RoolIjako ei ole välttllmätön 
-Sisäiset ja ulkoiset tilanteet on kuitenkin nähtävä 

erilaisina 
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~ Medici Data Oy 

Esim.: lähetteet-sovelluksen liittymät 

t UI...." 

~ Medici Data Oy 

Uuden jlrjestelmln klyttöönotto ja Iltttlmlnen olemassa olevIIn 
jlrjeslelmllnja nIIden plloltiprojektJl 

2. Kokonaisuuden ja liittymien 
suunnittelu käyttöönoton 

näkökulmasta 

~ Medici Data Oy 

Suunnittelun vaiheet 

1. Tiedonvälityksen suunnittelu 
-MIII tietoa? 
-MlslI järjestelmIIsII? 
-Mihin jllrjestelmlln? 

2. Lllllntöjen määrittely 
-Sanomien ja IIIpalsujen tunnistaminen 
-JlIrjestelmlen vIIlIsten erojen tunnistaminen ja 

ratkaiseminen 

3. L1ll1ntöjen Implementolntl 

~ Medici Data Oy 

Esim.: lähetteet-sovelluksen liittymät 

• uvt-!anetieiden IUkd 
-Luetut IlIhetteet IIslllllln 

• Ovt-llIhettelden IlIhetys 
-KlIyttäjll IlIhettäll IlIhetteen 
-Ovt-llIhettelden IlIhetysohjelma kerllll kllyttäjlen 

IlIhettämät lähetteet 

• HL7·lähettelden vastaanotto 
-Varauduttu IlIhetteen IIsllys-, muutos- ja sIIrto

IIIpalsulhln 

• HL7-llIhettelden IlIhetys 
-Tapahtuu aina, kun kllyttäjlln toimi aiheuttaa 

IlIhetetJetojen tallentumlsen 

~ Medici Data Oy 

Edellytyksiä suunnittelulle 

• Tavoitteet on oltava selvlllll 

• SlIrtymllvalheet on oltava mllllrltelty (ainakin 
seuraava askel) 

• IntegraatiovIIlIne on oltava tiedossa tai valinnan on 
oltava työn alla 

• Täytyy olla tietoa 
-sanomapohjalsuudesta 
-HL7:sta 
-lntegraatJovllllneen mahdollisuuksista 
-kokonaisuuden osista eli jllrjestelmlsll 
-sekä toiminnallista että teknlsll nllkemysll 

~ Medici Data Oy 

Uudenjlrjeslelmln klyttöönoUo jallltUmlnen olemassa olevIIn 
jlrjeslelmllnja nlldenpllolllprojektJl 

3. Pilotointien tavoitteet ja merkitys 
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~ Medici Data Oy 

Kokemusten keruu ja oppiminen 

• Uusista tuotteista 
-Sovellukset 
-VarusohJelmat 

• Uusista ratkaisuista 
-HL7 
-IntegraatIoalusta 

• Rlnnakkalskäytöstll 
-Vaihtoehtojen testaaminen 
-Ajantasaisuuden Ja eheyden onnistuminen 

~ Medld Data Oy 

Uuden järjestelmän käyttöönotto ja liittäminen olem.... oleYlIn 
järjestelmlInja nIIden pllottJprojektil 

4. Case 1: Oulaskankaan 
rinnakkaiskäyttö 

~ Medici Data Oy 

Sanomaliikenne 

MU:U6ERON	 Sipa 

HenlllUSlMtoJ"' IIllp (ulkkl MM)
H.nlcllÖÖOIloJen pllvtty. 
H.n... lllhlol"""'...., ",uu!\.IImi"." 
HenllllCttl,mnull'''' yhdi.lllmllMn 

MD-OBERON	 Sapo 

~ Medici Data Oy 

Näkemysten muodostaminen 

• Rlnnakkalskäyttö 
-Vaihtoehdot 
-Laajuus Ja massllvlsuus 

• KokonalsjärJestelmä 
-SuuntavIIvoja kokonalsjärjestelmäratkalsulle 
-Poissuljettavat vaihtoehdot 

• SIIrtymävaiheet 
-Miten tavoitetIIaan voidaan päästä? 

• Kehltllmlstarpeet 

~ Medici Data Oy 

Tavoitteet 

•	 Aito rlnnakkalskäyttö 
-Sapo ja MD-OBERON 
-HenkIlötIetojen Ja lähetteiden lisäys, muutos, sIIrto 

kummassa tahansa Järjestelmässä
 
-Tiedot ehelnä ja ajan tasalla molemmissa
 

Järjestelmissä
 

• Poikkeuksia 
- Tilapäiset henkIlötunnukset vain Saposta 
-Lähtevien lähettelden käsittely vain MD· 

OBERONlssa 

• MD-OBERON·käytön vaiheittainen laajentaminen 

~ Medici Data Oy 

Tekniikkaa 

Oulaskanaal OYS Oulu 

:::: I 
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~ Medici Data Oy	 ~ Medlcl Data Oy 

Liittymät	 Käyttöönoton vaiheistus 

Huom! 8llpo-p1ian HL7· 
rru.nnokMt '-hdUn 
DATAGaltnu. 

~ Medlcl Data Oy 

Käyttöönoton tilanne 

•	 HenkIlötietojen lataus (valhe 1) on menossa 
-Lataus hallittavissa ertssA 

- Tar1<ka seuranta 

• Ratkaistavia pulmia on tullut eteen 
-LllttymAosuudet on suunniteltu va",lnalseen 

latauskAyttöön, ei massalatauksIIn
 

.Kannan taulutJIat, IndeksolnU. jne.
 
• Loklt palsuvat 
.Latauksen onnistumisen todentamlnen vie alkaa 

.Massan lataamlnen kestaA 

~ Medlcl Data Oy 

Tavoitteet 

• MD-OBERONllla otetaan vastaan elektronisessa 
muodossa saapunelta IAhettelta ja vAlitetaAn ne 
edelleen nykyjArjestelmlln 
-Ovt-IAhetteet Jorvlsta
 

-LAhetepAlvltykset Hktv:sta (IAntlnen suurpllrt)
 

• Samalla lähetetJetojen kanssa välltetaAn eteenpäin 
lähetteen ohessa saadut henkllöUedot
 

-EI alkulatauksen tarvetta
 

•	 Käyttöönotto koskee Meilahden sairaalan kirurgian 
ja sisätautien kllnlkolta 

• Ensin testaus koko laajuudessa, sitten käyttöönotto 

1. HenkIlÖtIetojen lataus Saposta MOOOBERONlln IIIttymän 
kautta (n. 16ססoo asiakasta) 

2. HenkIlötietojen ylläpito Sapossa nIIn, että muutokset 
välittyvät MO-OBERONlln 

3. HenkIlötIetojen r1nnakkaiskäytlö 

4. Saapuneiden lähetteiden lataus Saposta MO-OBERONlln 
IIIttymän kautta 

5. Saapuneiden lähetteiden ylläpito Sapossa nIIn, että 
muutokset välittyvät MO-OBERONlln 

6. Saapuneiden lähetteiden r1nnakkalskäytlö 

7. Llhetevlen lähetteiden käsittely MO-OBERONlssa 
(mahdollinen valheen 3 jälkeen) 

~ Medici Data Oy 

Uuden jlrje51elmln klyttöönotto j.llltt1mlnen olem•••• olevIIn 
jlrje5telmllnj. nIIden pllottlprojektll 

5. Case 2: HYKS - lähetteiden 
vastaanotto 

~ Medlcl Data Oy 

Sanomaliikenne 

Ovi. 
...pu

"M' 

MGil. 
H.,..aOMol 

Het*llo,,· 
dQClldlUn 
jo.nlI1II.1.,. 

Mustl 

U"', "".. . [L......Lii""'ttHnlJlUulOI 
Li""'ttHn.UrtD 
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~ Medici Data Oy 

Liittymät 

~ Medici Data Oy 

Lähetteiden kulku 

~ Medlcl Data Oy 

Lähetteiden kulku 

• lähetteet kulkevat hyvin monen välivaiheen kautta 

• Osa välIvaiheista koskee MD..QBERONla, osa multa 
Järjestelmiä ja osa on MD..QBERONln ja muiden 
välisiä rajapintoja 

• Keskeistä on, että oleelliset tiedot välittyvät 
olkeelllslna ja täydelIIsinä vaiheesta toiseen 

• Kokonaisuuden testaaminen ja tledonvälltykset 
onnistumisen todentamlnen on erittäin tärkeää 

• Mukana on hyvin monia osapuolia 

~ Medici Data Oy 

Käyttöönoton tilanne 

• Kokonaisuuden testaaminen on käynnissä HYKSlssä 
-lähetteiden oVI-luku 
-Hktv-yhteyden testaus osana kokonaisuutta ei ole 

vielä tehty
 
-lähetteiden käsittely MD..QBERONlssa
 
-Lähetteiden välitys Mustiin
 
-Mustin pään lähetekäslttely
 

~ Medlcl Data Oy 

Uudenjlrjestelmln klytlöönotlo Ja IIlttImlnen olem.... olevIIn 
jlrjestelmllnja nIIden kllytlöön-otloproJekltl 

6. Liittymien ja sovellusten 
käyttöönotossa esiin tulevaa (ja 

tullutta) 

~ Medlcl Data Oy 

Tunnisteet 

• Eri järjestelmlllä erilaiset tavat tunnistaa kohteita 
-Lllttymlen takia voi olla tarpeen tallentaa myös 

toisen järjestelmän tunnlstelta (MD..QBERON voi 
tehdä nIIn) 

• Henkilöt 
-Oikea henkilötunnus ok 
- Tilapäiset henkIlötunnukset järjestelmäkohtalsla 

.Slsälset IIIttymät 

.Ulkolset IlIttymät 
- Toiset jllrjestelmät käyttävät ulkoisia tai sisälsi II 

potIlasnumeroita 
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~ Medici Data Oy	 ~ Medici Data Oy 

Tunnisteet 

•	 Ulhetteet 
-Lähettlljän lähetetunnlste 
-Kunkin järjestelmän lähetetunnlste 
-Eri järjestelmät muodostavat eri tilanteissa uuden 

lähetetunnlsteen -> eri Järjestelmien lähetteIllä ei 
ole välttllmättll yksl-yhteen-suhdetla 

~ Medici Data Oy 

Tietosisältöerot 

• KäsitteellIset erot 
-Eslm. osoitteet ja puhelinnumerot: 

.HL7: n kpl, erikseen koti- ja työnumerot 

.MD-OBERON: n kpl, samassa rakenteessa koti
ja työnumerot 

.Nykyjärjestelmät: yksi kotInumero ja yksi 
työnumero 

.Tletoa voi hukkaantua rinnakkalskäytössä 

• Tietojen rakenne on erilainen 
-Eslm. yhteyshenkilön tiedot 

.MD-OBERON: mUrlImuotolsta tietoa (suku, etu) 

.Mustl: vapaamuotoista tekstiä 

~ Medici Data Oy 

Uuden Jlrjestelmln klyttöönotto JllllttJlmlnen oleme..e olevIIn 
Jlrjestelmlln Je nIIden klyttöön-<>llop"'Jektlt 

7_Johtopäätöksiä 

Tietosisältöerot 

• Eroja 
-Kukin järjestelmä
 
-HL7
 
-Ovt 

•	 Jokin tieto puuttuu/Jokin tieto on yllmUrlIlnen 
-Järjestelmän kannalta pakollinen tai oleellinen 

tieto puuttuu toisesta järjestelmllsll
 
-Pälvltystllantelssa voi tietoa hävlll
 

•	 Koodlstot tai tunnistamistavat ovat erilaisia 
-Eslm. lähetteet tilat, kielIkoodit 

~ Medici Data Oy 

Tukirekisterit 

• Kussakin järjestelmässä on omanlalsensa 
tuklreklsterlt 
- Tunnlsteet 
- Tletoslsllltö ja rakenteet
 
-Ylläpitotavat
 

• Tuklreklsterien on oltava ajan tasalla 

• Tunnlstelden tulee toisaalta olla yhtenäisiä, toisaalta 
tunnisteitakin tulee voida ajan myöll kehlttllä 

•	 TIliä hetkellä IlIttymät eivät pUsääntölsestl pälvlll 
tuklreklsterelll 

• Tarvitaan kokonaisratkaisu 

·-tty . rI\fJ.~.~ICI DataI Oy. d
LII mlen~ra on tu evalsuu essa 
valtava 

•	 PotIlastIetojärjestelmän kannalta 
-Erilaisia sanomia ja tapahtumia (1IIpalsuja) 
-Lähetys ja vastaanotto 
-Erilaisia tilanteita sovellukslssa 
-Jo lIIttymäratkaisuna vaativa 

• Integraatioalustan kannalta 
-Miten alusta viritelIän selviämään massolsta? 

• Kokonaisuuden hallinnan kannalta 
-Miten ymmärrellän kokonaisuus? 
-Miten hahmotetaan muutosten 

seurausvaikutukset? 
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~ Medici Data Oy 

Järjestelmän hallinta on vaativaa 

• Ajantasaisuus ja eheys 

• OngelmatIlanteiden selvittely 

• Kaatumlslsta tai muista hankaluuksista toipuminen 

• Kokonaisuuden seuranta ja valvonta 

• SlIrtymävalheel,	 uudet käyttöönotol, 
verslopälvltykset 

~ Medld Data Oy 

Standardointi helpottaa, mutta 

• HL7 on väljä, se jättllä varaa tulkinnoille 
-On luotava sujuva menettely 'vIrallisten' 

tulkintojen saamiseksi 
-Osaa väljyydestä voidaan hoitaa Integraatio

alustan avulla 

• Stadardlt koskevat tletoslsllltöä ja tapahtumia 
-Tlet0515ällön ja tapahtumien käsittely on 

sovellukslttaln mUrlteltävU => eroja sovellusten 
välillä 

-Saman tapahtuman sisällä voi olla sovellusten 
kannalta tyystin erilaisia tilanteita (eslm. lähelleen 
muutos) 

~ Medici Oata Oy
 

~ Medici Data Oy 

Käyttöönotot ovat haasteellisia 

. • Ratkaisuvaihtoehtoja on paljon 

• Kokemusta Isoista muutoksista on tässä maassa 
kaikesta huolimatta vähän 

• Suuret yksiköt ovat vaikeampia kuin pienet 

• Kuinka pitkäksi (tallyhyeksll uusien Järjestelmien 
käyttöönottovalheen voi venyttää (tai kutistaa)? 
Kuinka Blg Bang on mahdollista? 

• Tarvitaan monien eri tahojen yhteistyötä 

~ Medici Data Oy
 

Tarvitaan paljon työtä ja yhteistyötä
 

• Kokonaisuuksien hallinta 

• Uusien Järjestelmien käyttöönotto ja nIIden 
valhelstus 

• Lllttymlen suunnittelu ja toteutus (rllttlIäkö 
Suomessa osaajla kaikkIIn töihin?) 

• Inlegraatloalustan käyttö (rllttlIäkö Suomessa 
osaajla kaikkIIn tlllhln?) 

• Tuklreklslerlen hallinta 

• Järjestelmän hallinta 
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